
Werknummer : P21003

11 woningen Moonenlaan:Projectomschrijving

Code Omschrijving Keuze

Koperskeuze lijst

BeslisdatumPrijs

Makelaar

Ruwbouw1

BouwkundigBK

€ 11.480,001BK.01.A 8-7-2021Het verlengen van de woning met 1200 mm met tussendeur naar berging

Uitvoering conform optietekening, mogelijk voor alle bouwtypes 
Het vergroten van de woning door het verlengen van de woning met 1200 mm aan de achterzijde.
Korte omschrijving: het verlengen van de strokenfundering en de begane grondvloer, binnen en
buiten muren en de verdiepingsvloer. De binnenafwerkingen zullen hetzelfde zijn als de basis
woning. Tevens zal er een nu een houten deurkozijn komen tussen keuken en berging

€ 17.300,001BK.03.A 8-7-2021Het verlengen van de woning met 2400 mm, en berging licht vergroot

Uitvoering conform optietekening, mogelijk voor alle bouwtypes
Het vergroten van de woning door het verlengen van de woning met 2400 mm aan de achterzijde.
Korte omschrijving: het verlengen van de strokenfundering en de begane grondvloer, binnen en
buiten muren en de verdiepingsvloer. De binnenafwerkingen zullen hetzelfde zijn als de basis
woning. Tevens wordt de berging 930 mm verlengd zodat 1 doorlopende achtergevel ontstaat. Er
komt een houten binnenkozijn met deur als verbinding tussen keuken en berging

€ 22.800,001BK.05 8-7-2021Toekomstig slapen op de begane grond

Uitvoering conform optietekening, mogelijk voor alle bouwtypes
De woning krijgt een uitbouw van 1200 mm met een verbindingsdeur net als optie 1BK.01.A. De
berging wordt geisoleerd en gedeeltelijk verwarmd uitgevoerd en vzv van geisoleerde dubbele
deuren (Duoport) ipv kanteldeuren net als optie 1BK.32.A. Tevens wordt de berging verlengd en
opgedeeld in 3 ruimten. Er komen extra lichtschakelaars en wandcontactdozen geheel vlgs
optietekening. De middelste ruimte wordt voorzien van extra afgedopte aansluitingen zodat u er
in de toekomst een badkamer van kunt maken, hij is echter meteen te gebruiken als een
bijkeuken. Deze ruimte krijgt dus nog GEEN tegelwerk en sanitair, ruimte 0.6 en 0.7 zijn voorzien
van plafonds en de wand- en vloerafwerking in deze ruimten zijn als de rest van uw woning.
Tevens zijn ruimte 0.6 en 0.7 verwarmd dmv vloerverwarming

€ 7.780,001BK.12 8-7-2021Dakkapel zolder 300 cm buitenwerks

Uitvoering conform optietekening, mogelijk voor alle bouwtypes
De dakkapel wordt voorzien van een 4-vaks kozijn met daarin 2 vaste ramen met
ventilatieroosters en 2 draai-kiep ramen. Breedte van de dakkapel is ca. 3000 mm buitenwerks. De
zijwanden worden aan de buitenzijde voorzien van gevelbetimmering. De binnenzijde wordt
voorzien van beplating gelijk aan de binnenzijde van de kap. Het dak wordt voorzien van
dakbedekking.
niet aan zijde van de zonnepanelen mogelijk

€ 6.200,001BK.20 8-7-2021Carport - afm. 4.400x3.000 mm

uitvoering confrom optietekening, mogelijk voor alle bouwtypes
Het realiseren van een carport aan de zijgevel van de woning met een lengte van 4.400 mm en een
breedte gelijk aan de garage / berging. Korte omschrijving: Dakopbouw; houten balklaag, hwc
platen en dakbedekking. Dakrand wordt gelijk uitgevoerd als overige dakranden cq boeien.
Onderzijde platte dak in het zicht, onafgewerkt. De voorhoek wordt afgesteund middels een
carport paal.

€ 5.280,001BK.31.A 8-7-2021Geïsoleerde berging met dubbele deuren

Uitvoering conform optietekening, mogelijk voor alle bouwnummers
De berging / garage zal nu geisoleerd uitgevoerd gaan worden. De betonvloer wordt geisoleerd, de
buitenmuur zal als geisoleerde 'spouwmuur' uitgevoerd gaan worden. De binnenmuur van de
spouw zal uitgevoerd gaan worden in kalkzandsteen en wordt behangklaar afgewerkt. Het dak
wordt tevens voorzien van isolatie. Geen plafond tpv berging. Tevens wordt de stalen kanteldeur
vervangen door een geïsoleerd kozijn met dubbele deuren in een onderhoudsarme staal- en
aluminium uitvoering (Duoport)
exclusief verwarming, zie hiervoor optie 1BK32/ 1IIW.15 of 2IW.02. 
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€ 7.560,001BK.32.A 8-7-2021Berging geïsoleerd en opgedeeld met dubbele deuren

Uitvoering conform optietekening, mogelijk voor alle bouwnummers
De berging / garage zal nu geisoleerd worden uitgevoerd. De stalen kanteldeur wordt vervangen
door een geïsoleerd staal/aluminium kozijn met twee dubbele deuren (Duoport) . Als tussenwand
wordt een lichte scheidingswand aangebracht met hierin een stalen binnenkozijn met opdekdeur,
uitvoering gelijk als in de woning. De bijkeuken is voorzien van een plafond met spackwerk en
vloerverwarming. de berging niet.Tevens is er een extra lichtpunt op schakelaar en en extra
dubbele wcd. 
voor eventuele verbindingsdeur, zie optie 1BK.33

€ 1.810,001BK.56 8-7-2021Schuifpui tpv achtergevel

uitvoering conform optietekening, mogelijk voor alle bouwtypes
Ter plaatse van de achtergevel wordt het kozijn nu gewijzigd in een schuifpui (2-vleugelig) .Deze
bestaat uit een vast gedeelte en uit een schuifgedeelte. De kozijnbreedte is breder dan het kozijn
in de basis. Gelieve aan te geven welke zijde het schuifgedeelte betreft (loopzijde)

AfwerkingZA

€ 18.965,001ZA.01 24-9-2021Extra afwerkingspakket op uw woning (Woon-Inspiratie)

Mogelijk meerwerkpunt voor bouwtypes A1 en A2 
(Bouwtype A3 afwijkende prijs)
Uw woning wordt voorzien van een afwerkingspakket Woon-inspiratie
- De vloeren worden nu voorzien van laminaat in houtlook en vzv een vloerplint
- De wanden worden nu voorzien van spackspuitwerk kleur wit in fijne korrel
- De plafondafwerking blijft basis (spackspuitwerk), wel alternatief mogelijk bij woon-inpiratie
- Alle houten onderdelen in uw woning worden wit afgelakt (m.u.v. trap-treden &stootborden)
- Alle ramen (m.u.v. voordeur en deur berging) worden v.z.v. een rolgordijn in het wit
Bovengenoemde werkzaamheden worden VOOR de oplevering uitgevoerd, en u kunt bij
Woon-inspiratie kleuren of alternatieven uitkiezen.
Na de oplevering kunt in overleg een halve dag (4 uur) een timmerman op bezoek krijgen om u te
helpen met bijvoorbeeld het ophangen of monteren van diverse klusjes.

Let op: Bovengenoemde meerwerkprijs is van toepassing op basiswoning, bij een eventuele
uitbouw, erker of indelingswijziging kan een toeslag hierop gaan gelden.
Bij deze optie ontvangt u een nieuwe ruimte-afwerkstaat , deze vervangt de ruimte-afwerkstaat zoals
omschreven in de technische omschrijving van de verkoopdocumenten.
 

Afbouw2

BouwkundigBK

€ 3.240,002BK.10 24-9-2021Zolder opdelen in 2 ruimten

Uitvoering conform optietekening, mogelijk voor alle bouwtypes
de zolder wordt opgedeeld dmv een lichte scheidingswand (metal stud) met hierin een
binnenkozijn met deur, uitvoering gelijk aan rest woning. Wanden behangklaar. De zolder blijft op
tekening een zolder. Tevens wordt er een extra lichtpunt op schakelaar geplaatst en een extra
dubbele wandcontactdoos

€ 780,002BK.15.A 24-9-2021Inloopkast bij slaapkamer 1.5

mogelijk bij alle bouwtypes
Om een inloop kast te creeëren worden er hier twee muurdammen verdiepingshoog geplaats, een
extra lichtpunt op schakelaar en een extra wcd. Wanden behangklaar.
Het deurkozijn van slaapkamer 1.5 wordt hierdoor schuin geplaatst
uitvoering maatwerk mogelijk, vraag uw kopersbegeleider
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